
Verslag AV jeugdraad 25/09

Aanwezigheden:

- Jeugdraad: Hanne, Dries, Senne

- Padvinders: Senne, Victor

- Scouts: Ine, Silke

- Chiromeisjes kachtem: Lore, Margo,

- KSA meisjes: Emma, Femke, Luna, Laura

- Chiro Bosmolens : Manon, Ruth, Mira

- Chirojongens kachtem: Jasper & Jules

- Chiromeisjes Emelgem: /

- Chirojongens Emelgem: /

- Fos: /

- Politie: Giles (diensthoofd Izegem)

- Tunne: Jonas

- KSA Vlaams & Vroom Izegem: Senne

- Nele

Politie

Actie rond “Verplicht verlicht” = fietsverlichting & controles

Dit jaar willen ze jeugdbewegingen betrekken

We krijgen allemaal een goodiebag joepie! (folder, affiches, fietslichtjes). In de folder zit uitleg hoe

een fiets wettelijk in orde moet zijn en hoe je je best in groep verplaatst met de fiets.

We krijgen in elke zak 10 fietslichtjes die we kunnen uitlenen aan leden als we merken dat hun fiets

niet in orde is -> meer dan 10 leden die geen hebben? Je kan ze altijd aanvragen

Er komen onaangekondigde controles na activiteiten (za/zo)

Vraag scouts -> is er een mail om naar de ouders te sturen? Er is een begeleidende brief, wordt nog

doorgestuurd.

Hoe omgaan met verhoogde prijzen

jongensKSA: Energieneutrale maatregelen zoals meer isolatie voor minder verbruik. Automatische

verwarming nu die na 2u afslaat. Lichten zijn ook met knoppen en sensoren die vanzelf uitvallen

� Goeie tip, voor 1 okt kan je nog klimaatsubsidies aanvragen. Is zeer goed voor bv

aanpassingen aan isolatie. Kunnen ook nog volgende jaren aangevraagd worden.

Padvinders:

- moeten jeugdbewegingen die een gebouw van het stad hebben hun eigen elektriciteit

betalen? Ja

- stoken met hout, vinden dat makkelijk gratis en helpt ook om te verwarmen

Scouts: ging sowieso minder verwarmen, ouders laten weten dat kinderen dikker moeten kleden

(mail en berichtjes voor sturen). Opletten met lichten aan te laten. Zitten met golfplaten waar warmte

vaak doorgaat, niet haalbaar om de hele winter hun lokaal te verwarmen

Chiro Bosmolens: doen subsidies een volgend jaar omdat dit nu niet financieel haalbaar is om grote

aanpassingen te doen. Nemen ook maatregelen zoals lichten uit, zo min mogelijk verwarming.

� Iets gehoord in nieuws rond subsidies vanuit overheid/ambrassade? Nele weet nog van niks,

maar vraagt het na.



� Voorstel om eventueel een infrastructuursubsidie/bouwsubsidie, want klimaasubsidies gaat

eerder over kleine aanpassingen

Scouts & gidsen: gelden batterijen van zonnepanelen ook voor de klimaasubsidie? Want ze zijn daar

niet de hele week en gebruiken liever hun opgespaarde zonne-energie.

Senne stelde voor als we zonnepanelen aanschaffen en op lange termijn de energie te delen met

buren.

Nele -> zijn jullie van plan om prijzen te verhogen/nog op weekend te gaan? (financieel gezien)

- KSA Vlaams & Vroom: verhoogde kampgeld & weekendgeld, geen inschrijvingsgeld.

- Padvinders: lidgeld moest omhoog wegens verzekering, kampgeld kan klein beetje nog

omhoog gaan met max 10euro. Veel kinderen werken ook met verlaagd lidgeld, maar

vrijetijdscheques zijn voor hen een beetje onduidelijk -> vragen een folder/iets van informatie

dat ze kunnen doorgeven aan ouders. Nele mailt blaadje door.

- Scouts & Gidsen: lidgeld idem padvinders. Weekends en kampen van plan om te verhogen,

zorgen dat er geen verlies gedraaid wordt. Werken ook met verminderd lidgeld/kampgeld

(1/3e regeling: ouders/scouts zelf/scouts vlaanderen).

- Chiromeisjes Kachtem: afhankelijk van plaats, activiteiten en leeftijd

- KSA meisjes: lidgeld verhoogd door verzekering, anders geen prijsstijging

- Chiro Bosmolens: lidgeld verhoogd, weekends ook afhankelijk van plaats, activiteiten en

leeftijd. Ergens veel verlies op kamp gehad maar nog onduidelijk, dus weekendgeld zal nog

besproken worden

- Chirojongens Kachtem: nog geen veranderingen.

- Tunne: nog maar net gestart met lidkaarten, is nog zoeken. Nu 10 euro en voor 16-jarigen

gratis tot eind oktober. Weekends apart van lidkaarten, prijs afhankelijk: soms basisprijs van

50 euro en tunne betaald rest.

Polsen naar interesse voor algemene EHBO-cursus

Nele: welke data en welke dingen willen jullie specifiek zien

- Vooral kleine basisdingen die typisch zijn voor activiteiten/kamp

- Reanimatie kent iedereen al heel goed, focus op wonden en pijntjes

- Moment: zaterdag of zondagvoormiddag (niet voor 10u)

- Hanne maakt poll op ’t klapt -> per 2 a 3 jeugdbewegingen een datum

Varia

- Jonas (Tunne) -> veel algemene overlastklachten gekregen in Joc (brommers e.d.):

doorgegeven aan Giles van de politie?

- Subsidieformulier werkt niet (geen bestanden uploaden of maar 1 per keer) -> Nele vraagt dit

na. Bij vragen hierover -> sturen naar Evelyn (zie site jeugddienst Izegem)

- Padvinders: Isotopia vroeg veel jeugdbewegingen om te helpen, op zich leuk, maar kregen

van verschillende kanalen constant de vraag hiervoor met niet altijd dezelfde info. Vragen om

1 communicatiemanier te hebben en op tijd (aantal personen klopten niet, 3 dagen op

voorhand 14 man vragen…). Hebben ook het gevoel dat de vergoedingen niet klopten.

- Updates zaal ISO: is geen evenementenhal meer -> aannemers kunnen aangeven tegen eind

oktober wat ze ermee willen doen en hoeveel het zou kosten. Stad zal dan keuzes moeten

maken (rekening houdend met stijgende prijzen) want niet alles kan tegelijkertijd gebeuren.

Komt er op neer dat het nog 2 jaar kan duren. Er zitten ook nog kleinere en grotere

investeringen tussen (vb sport vs cultuurfabriek). Jeugd mag wel doorduwen dat zaal Iso



belangrijk is, want het JOC is niet geschikt meer (te klein, niet genoeg faciliteiten voor fuif,

geluid, nooddeuren die opengaan…) -> wie wil dit helpen opstellen? Jonas wil gerust

beginnen met een brief op te stellen die door iedereen ondertekend kan worden.

- Centrumbrug: waarschijnlijk nog altijd zoals vorige AV. Nele zegt dat ze aan Siska (mobiliteit)

vertelde dat ze contact moet opnemen met Scouts & Gidsen omdat zij echt wel een plan

nodig hebben om hun werking te kunnen aanpassen (en zeker met de donkere dagen die

komen!). Nele kijkt na en geeft gegevens.

- Scouts & Gidsen willen het volgende melden: kleine kinderen hebben in een wespenest

getrapt bij aan het vis-standbeeld bij de vaart, bij de bbq’s van de mandel. Let zeker op als je

hier met kinderen speelt.

- Chiromeisjes Kachtem: huis van de sint -> kregen vraag voor aspi’s maar de aspi’s doen dit al

voor de muziekschool als schoolopdracht/toonmoment. Zou leuk zijn als dit op hetzelfde

moment gecommuniceerd wordt. -> Nele laat weten dat ze daarvoor niet betaald worden,

maar wel als ze als aspi zouden gaan. Ze mogen dit tegelijkertijd doen (zoals als aspi als voor

muziekschool, want voor hen is het enkel als toonmoment/opdracht). Best gebeurt dit in het

vervolg via 1 platform en krijgt iedereen dezelfde kans (Nele geeft dit door).

- KSA meisjes zijn gecontacteerd geweest voor Isotopia maar kregen nooit een mail omdat die

was verkeerd getypt, maar kregen achteraf een uitbrander dat ze niet geantwoord hadden. Is

inderdaad niet zo tof, stad Izegem check je e-mailadressen.

- Jonas (Tunne): er komt minder volk naar het jeugdhuis. Corona is ondertussen geen excuus

meer. Zijn bezig met enquête als bevraging over het uitgaan in Izegem naar de

jeugd/vrijetijdsinvulling. Zou interessant zijn om als jeugdvereniging op de hoogte zijn wat de

jeugd tegenwoordig graag doet. Er is al een basis google forms, maar staat nog in de

kinderschoenen. Bij interesse hierover en/of om mee te werken, mag je Jonas altijd

contacteren.

- Tunne kan goedkoop stage barriers krijgen(afsluitingen voor fuif, gemakkelijker en veiliger dan

nadars voor podium). Gaat over 140euro totaal (10 stuks). Nu voor 1 evenement was het

700-800 euro om te huren. Tunne wil dit aankopen en stockeren in de loods aan het joc, wil

dit zeker verhuren aan jeugdverenigingen voor zeer kleine prijs. Ze kunnen niet verwisseld

worden met die van ’t stad, hebben ander uiterlijk. Hebben daarnaast ook nog veel materiaal

dat ze kunnen verhuren.

- Jeugdraad (Hanne) -> document aanmaken wie wat verhuurt

- 21/10: dag van de jeugdbeweging JOEPIEEEE

o Colorfestival: zoeken helpende handen met kleurpoeder uitdelen

o Fotowedstrijd: thema dit jaar eten -> voor 1 oktober indienen!

- Leidingsavond reclame + reclame voor opkuis

- KSA Vlaams & Vroom is blij dat deze startdag alles van het stad enzo in orde was, bedankt é!

VOLGENDE AV: 27 november bij KSA meisjes (mentenhoekstraat 133)


